
 
 
 
 

Amendement Subsidieverlening Bonifatius de Musical 
Besluitvormende raad 24 april 2014 

 
 
Overwegende dat… 

 de Bonifatiusmusical in 2012 een groot succes was en daarmee in sterke mate heeft 
bijgedragen aan de promotie van Dokkum en de regio; 

 ook van de nieuwe uitvoering dit jaar eenzelfde spin-off verwacht mag worden; 

 regionale ondernemers actief participeren met het aanbieden van Bonifatius-
verblijfsarrangementen in de regio en bijdragen aan landelijke en Noord-Nederlandse 
promotie; 

 de organisatie tijdig in gesprek is gegaan met B&W over een mogelijke nieuwe 
subsidieverstrekking door de gemeente; 

 B&W nu voorstelt om € 10.000,- aan subsidie beschikbaar te stellen, waar de organisatie 
€ 25.000,- vroeg en ze in 2012 nog € 50.000,- kreeg; 

 door tegenvallende sponsorinkomsten nu onverantwoorde financiële risico’s worden 
gelopen; 

 ook de organisatie van de Admiraliteitsdagen, vanuit het oogpunt van Dokkum- en 
regiopromotie, een hogere subsidie krijgt dan doorgaans door de gemeente wordt 
verstrekt; 

 de nieuwe Bonifatiuscampagne bijdraagt aan een win-win samenwerking voor cultuur 
tussen vrijwilligers, regionale ondernemers en overheden; 

 
Stellen wij voor de het besluit uit het raadsvoorstel ‘Subsidieverlening Bonifatius de 
Musical’ als volgt aan te vullen: 
 
1. de in de gemeentebegroting 2014 geraamde bijdrage van € 10.000,- voor het Trek-festival, 
onder culturele evenementen, her te bestemmen voor subsidieverlening aan Stichting 754 
ten behoeve van de organisatie van Bonifatius de Musical 2014. 
 
2. aanvullend een subsidie van € 15.000,- te verstrekken voor Bonifatius de Musical 2014 en 
dit bedrag te dekken uit de beschikbare éénmalige ANNO middelen 2014, waaruit ook de 
oorspronkelijke subsidie voor het Trek-festival gedekt werd. 
 
Het totale subsidiebedrag voor Bonifatius de Musical 2014 daarmee vast te stellen op € 
25.000,- 
 
 
De fractie van Dongeradeel Sociaal 
24 april 2014 
 
 
Bijlage: Ambtelijk advies t.a.v. mogelijkheden extra subsidieverlening Bonifatiusmusical 



Jouke Douwe de Vries <jddevries@gmail.com>

Ruimte in bestaande potten voor regiopromotie?

Pilat, Harry <h.pilat@dongeradeel.nl> 16 april 2014 12:06
Aan: jddevries <jddevries@gmail.com>
Cc: "Pijper, Harm Jan" <h.j.pijper@dongeradeel.nl>, "Dijkstra, Bauke" <b.dijkstra@dongeradeel.nl>, "Wiffers,
Jacco" <j.wiffers@dongeradeel.nl>

Hallo Jouke Douwe,

We hebben bekeken wat de mogelijkheden zijn om een eventuele extra bijdrage van € 15.000 bovenop de
voorgestelde bijdrage van € 10.000 aan de Bonifatiusmusical te dekken uit bestaande middelen of reserves.

We zien twee mogelijkheden :

De raad zou kunnen besluiten een eventuele aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen uit de reserve
toeristisch recreatieve ontwikkeling. De stand van deze reserve is € 144.800. Deze reserve is nog niet
bestemd. De verwachting is wel dat deze reserve mogelijk (deels) zou kunnen worden ingezet voor met het
Wetterfront Dokkum samenhangende investeringen.  Uiteraard is deze keuze t.z.t. aan de raad.

De raad zou kunnen besluiten een eventuele aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen uit de beschikbare
éénmalige Anno middelen 2014.  Van het oorspronkelijke bedrag van € 350.000 voor 2014  is op dit moment
nog een bedrag beschikbaar van € 213.000.  De verlenging van het experiment voor gratis parkeren tot 1 juli
2014 is hier eerder uit gedekt. Mocht ervoor gekozen worden het gratis parkeren te verlengen tot 1/1/2015
(zodat met ingang van de begroting 2015 gekozen wordt voor structureel beleid) en het nadelig budgettair
effect daarvan ook te dekken uit de beschikbare Anno middelen 2014, dan blijft er nog voldoende ruimte over
ter dekking van een eventuele beschikbaar te stellen extra bijdrage van € 15.000 voor de Bonifatiusmusical.

Omdat de bijdrage van € 10.000 ook wordt gedekt uit Anno middelen heeft de laatste dekkingsmogelijkheid de
ambtelijke voorkeur.

Dit is technische informatie en omdat het wenselijk is dat  alle raadsleden beschikken over dezelfde
informatie ben ik van plan deze morgen ook door te mailen aan de andere raadsleden en de collegeleden.

Ik hoop dat ik je voldoende heb geïnformeerd.

Groeten en succes ,

Harry Pilat

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: jddevries [mailto:jddevries@gmail.com]
Verzonden: donderdag 10 april 2014 23:50
Aan: Pilat, Harry
Onderwerp: Ruimte in bestaande potten voor regiopromotie?
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